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2. Samarbejdsmekanismer mellem medlemsstater

Indførelsen af biometriske identifikatorer vil få virkninger både for medlemsstaternes konsulære 
repræsentationer og for ansøgerne. Medlemsstaterne får behov for flere ressourcer i form af lokaler, 
personale, udstyr etc. For ansøgernes vedkommende vil de skulle møde personligt frem i det 
mindste ved indgivelsen af den første ansøgning, hvilket kan vise sig vanskeligt, især hvis 
medlemsstaterne ikke har konsulær repræsentation i det pågældende tredjeland, og/eller hvis 
ansøgerne skal rejse langt for at komme til en konsulær repræsentation. Der er derfor behov for at 
styrke samarbejdet mellem medlemsstaterne for at løfte den udfordring, som indførelsen af 
biometriske identifikatorer udgør.

Til løsning af disse problemer har Kommissionen foreslået forskellige samarbejdsmekanismer 
mellem medlemsstaterne: Begrænset repræsentation, samhusning, fælles ansøgningscentre eller, 
som sidste udvej, outsourcing til en ekstern tjenesteyder. Med henblik på indførelsen af 
visuminformationssystemet VIS skal medlemsstaterne hvert enkelt sted enten udstyre dets egen 
konsulære repræsentation med hjælpemidler til registrering af biometriske identifikatorer, benytte 
sig af en af ovenstående samarbejdsmekanismer eller outsource.

2a. Begrænset repræsentation

I henhold til denne nye form for repræsentation vil medlemsstaterne kunne repræsentere hinanden 
alene ved modtagelsen af ansøgningerne og registreringen af de biometriske identifikatorer. Hvilke 
fordele vil dette bringe med sig? Vil det ikke ud fra ansøgerens synspunkt gå imod princippet om 
"one-stopshop", da den pågældende vil skulle henvende sig til en konsulær repræsentation for at få 
taget fingeraftryk og formentlig til en anden for et personligt interview? Hvem skal fastsætte de
nærmere bestemmelser for repræsentationen, såsom indkassering og administration af gebyrer? 

2b. Samhusning

Samhusning betyder, at medarbejdere ved en eller flere medlemsstaters diplomatiske eller 
konsulære repræsentationer modtager ansøgningen (inklusive biometriske identifikatorer) på en 
anden medlemsstats diplomatiske eller konsulære repræsentation og deler udstyret med den 
pågældende medlemsstat. De nærmere bestemmelser for samarbejdet bør fastsættes af de 
deltagende medlemsstater

Et sådant samarbejde vil hjælpe medlemsstaterne ved at dele de finansielle udgifter. Da samtlige 
operationer afvikles på et sted beskyttet af diplomatisk status, giver dette ikke anledning til særlige 
ekstra databeskyttelsesforanstaltninger. I praksis kræver samhusning, at medlemsstaterne har
rigeligt med plads. Vil medlemsstaterne være villige til at samarbejde på denne måde, og hvis det 
ikke er tilfældet, hvad skyldes det så?

2c. Fælles ansøgningscentre 

Ved denne form for samarbejde samles medarbejderne fra en eller flere medlemsstater i en "neutral" 
bygning (ikke medlemsstaternes lokaler) for at modtage visumansøgningerne samt de biometriske 
identifikatorer. Som tilfældet var med samhusning, bør de nærmere bestemmelser for samarbejdet 
fastsættes af de deltagende medlemsstater.
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Fælles ansøgningscentre vil styrke det lokale konsulære samarbejde og give 
omkostningsbesparelser for medlemsstaterne, idet ressourcerne samles og deles1. Fælles 
ansøgningscentre vil ligeledes gøre det betydeligt lettere for ansøgerne i lande, hvor en ansøger er 
nødt til at rejse langt for at komme til konsulatet, eller hvor ikke alle medlemsstater er 
repræsenterede. Det er desuden blevet fremført, at fælles ansøgningscentre vil gøre det lettere at slå 
fast, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for ansøgningen.

Som i tilfældet med oursourcing (jf. nedenfor) vil de konsulære aktiviteter imidlertid principielt 
finde sted i lokaler, der ikke nyder godt af diplomatisk beskyttelse. Denne situation giver anledning 
til alvorlige overvejelser omkring databeskyttelse, som f.eks. hvordan medlemsstaterne vil kunne 
garantere beskyttelsen af disse data mod eventuel indgriben (f.eks. søgning eller beslaglæggelse) fra 
offentlige myndigheder i ansøgerens land? Hertil kommer spørgsmålet om sikkerheden af 
overførelsen af de biometriske data til den ansvarlige visummyndighed. Visse medlemsstater synes 
at sætte spørgsmålstegn ved de fælles ansøgningscentres reelle merværdi og finder ideen urealistisk.
Det står da heller ikke klart, hvem der skal fastsætte reglerne for driften af de fælles 
ansøgningscentre, og hvilken status de vil få. Har Kommissionen overvejet alle disse spørgsmål?

Der kører i øjeblikket et forsøgsprojekt med oprettelse og drift af et fælles ansøgningscenter i 
Chisinau i Moldavien; stedet er blevet udvalgt, fordi mange medlemsstater ikke er til stede eller 
repræsenteret i landet. Hvilke erfaringer har man gjort på grundlag af dette forsøg?

2d. Outsourcing til en ekstern tjenesteyder

Som en sidste udvej (når det af lokale årsager ikke er hensigtsmæssigt at udstyre den konsulære 
repræsentation med tekniske hjælpemidler til registrering/indsamling af biometriske identifikatorer 
eller at oprette samhusning eller et fælles ansøgningscenter) kan det besluttes at lade modtagelsen af 
visumansøgningerne og indsamlingen af de biometriske identifikatorer udføre af en ekstern 
tjenesteyder.

Ordføreren er overrasket over at konstatere, at visse medlemsstater i mangel af 
fællesskabsbestemmelser på området allerede synes at praktisere outsourcing2. Denne outsourcing 
vedrører tilsyneladende tidsbestillingssystemet og modtagelsen af ansøgninger, men VIS-
outsourcing kan fremover ligeledes vedrøre de biometriske oplysninger. Ordføreren spørger sig 
selv, om den nuværende praksis i mangel af fællesskabsbestemmelser rent faktisk er lovlig. Går 
Kommissionens forslag kun ud på at skabe retsgrundlag for en situation, der allerede eksisterer de 
facto?

Kommissionen foreslår to former for oursourcing:

1. Outsourcing til et callcenter af generelle oplysninger om kravene i forbindelse med ansøgning om 
visum og af tidsbestillingssystemet (artikel 1B1, litra a)), og
2. Ourtsourcing af såvel de generelle oplysninger som modtagelsen af ansøgninger og gebyr, bilag 
og biometriske oplysninger. Den eksterne tjenesteyder sender derefter de færdige dossiers og 

  
1 Bemærk, at indførelsen af VIS-systemet er blevet anført som begrundelse for at hæve behandlingsgebyret til 60 Euro.
2 Dette er tilfældet især for Italien, som synes at være det første Schengen-land, der har outsourcet visse dele af 
visumudstedelsesproceduren til en virksomhed i Indien (VSF). Efter Italien fulgte tilsyneladende andre Schengen-
partnere (Tyskland, Frankrig, Belgien, Østrig, Nederlandene og Portugal), og oursourcing tiltrækker nu flere og flere 
medlemsstaters opmærksomhed. 
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oplysninger til den diplomatiske eller konsulære repræsentation for den medlemsstat, der er 
kompetent til at behandle ansøgningen (artikel 1 B.1, litra b)).

Mens den første form for outsourcing umiddelbart kan accepteres som en praktisk foranstaltning 
uden principiel indvirkning på databeskyttelse og datasikkerhed, giver den anden form for 
outsourcing anledning til problemer på dette område. Der vil helt sikkert være en række fordele 
forbundet hermed for både visumansøgerne, der vil kunne undgå tidskrævende og dyre rejser, og for 
de konsulære repræsentationer, som vil kunne undgå de velkendte køer foran konsulaterne og få 
mere tid til at behandle ansøgningerne; til gengæld vil der opstå vanskeligheder med databeskyttelse 
og datasikkerhed, hvilket allerede er blevet anført af databeskyttelsesmyndighederne1. Der er risiko 
for visumshopping, hvis et bestemt system kun bruges af en eller flere Schengen-lande, og 
outsourcing kunne øge udgifterne til visum for visumansøgerne. Det fremgår klart af 
Kommissionens forslag, at det samlede beløb, som ansøgeren skal betale, ikke bør overstige 
behandlingsgebyret. Visse medlemsstater bestrider tilsyneladende dette og mener, at ydes der ekstra 
service, må ansøgeren betale de yderligere omkostninger. 

I visse tilfælde vil den eksterne tjenesteyder blive nødt til at træffe vigtige beslutninger vedrørende 
de biometriske oplysninger, som f.eks. om disse er pålidelige nok til at blive lagret i systemet; 
sådanne beslutninger bør dog træffes af offentlige myndigheder, og tjenesteyderne bør ikke gives 
nogen vurderingsmargen.

Udover det særlige spørgsmål vedrørende de biometriske oplysninger kan man med rette også sætte 
spørgsmålstegn ved det legitime i at lade de andre opgaver, der er forbundet med den anden form 
for outsourcing, udføre af en ekstern tjenesteyder. F.eks. synes det ved første øjekast problemfrit at 
modtage bilag, men i praksis kan der dog opstå vanskeligheder. Det er konsulatets opgave at afgøre, 
hvorvidt et bestemt bilag er korrekt eller ej, eller om der er behov for yderligere dokumentation.
Inddragelsen af en ekstern tjenesteyder kan medføre, at sagen bliver meget mere kompliceret for 
visumansøgeren. Den færdigudfyldte visumansøgning indeholder desuden en række oplysninger, 
som f.eks. bilag, hvilket rejser spørgsmål om regler for fortrolighed og dokumentsikkerhed. Det bør 
ligeledes overvejes, i hvilket omfang outsourcing kan benyttes i lande med udbredt korruption. Er 
der ikke fare for, at det øgede sikkerhedsniveau, som tilstræbes gennem brugen af VIS, 
modarbejdes gennem outsourcing?

For flere af de muligheder, som denne anden form for outsourcing tilbyder, er der behov for nøje at 
overveje deres respektive fordele og ulemper: Ingen outsourcing i nogen form; outsourcing af 
ínformationstjenesten m.v., men uden de biometriske oplysninger; outsourcing af både 
informationstjenesten m.v. og de biometriske oplysninger på betingelse af, at den eksterne 
tjenesteyder udfører arbejdet i lokaler omfattet af diplomatisk beskyttelse; outsourcing af både 
informationstjenesten m.v. og de biometriske oplysninger, men under streng kontrol af en ansat ved 
den konsulære repræsentation.

Ordføreren håber, at det vil være muligt at finde den rette juridiske løsning, som både sikrer 
systemets effektivitet og sikkerhed og samtidig tager hensyn til ansøgernes behov.

Konklusion:

  
1 Jf. f.eks. udtalelsen fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, som på det stærkeste fraråder outsourcing 
til eksterne tjenesteydere, medmindre opgaverne kan udføres i lokaler, der nyder godt af diplomatisk status.
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I betragtning af de vigtige spørgsmål, som dette forslag indeholder, mener ordføreren, at 
Kommissionen burde have gennemført en specifik og omfattende konsekvensanalyse i stedet for 
alene at støtte sig på den konsekvensanalyse, som blev udarbejdet for VIS i 2004.

I mangel af en sådan omfattende analyse bør alle implicerede institutioner behandle forslaget 
indgående, og det er ordførerens opfattelse, at den eksperthøring, som fandt sted den 27. marts, gav 
et god start.


